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«شامل ٨».. تنسيق حكومي
على أعلى مستوى في مواجهة الكوارث

منصور السلطان

حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح وبحضور 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد نفذت قوة اإلطفاء العام صباح امس 
فعاليات مترين «شامل ٨» في منطقة عريفجان 
مبشاركة ٣٣ جهة حكومية عسكرية ومدنية 

ونفطية.
حضر فعاليات التمرين الوزراء ورئيس 
جلنــة الداخليــة والدفاع فــي مجلس األمة 
واحملافظون وكبار قادة اجليش والشــرطة 
واحلرس الوطني وقوة اإلطفاء العام وكبار 
املسؤولني في الدولة وديوان رئيس مجلس 

الوزراء.
وأعرب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــالل اخلالد في تصريح عقب التمرين عن 
بالغ سعادته بوجوده في امليدان الذي تقام 
فيه متارين «شــامل»، مثمنا ما شــاهده من 
تعاون وتنسيق بني اجلهات املشاركة سواء 

احلكومية أو غير احلكومية.
وقال الوزير اخلالد إن التنسيق بني تلك 
اجلهــات كان في أعلى مراحلــه وفي كيفية 
التصــرف كفريق عمل واحد حال وقوع أي 
نوع من أنواع الكوارث أو احلوادث والتعامل 
معها بحرفية على أرض الواقع، مضيفا أن 
هذا التنسيق والتعاون من مختلف اجلهات 

من شأنه جتنيب وتقليل األضرار.
وأشــاد اخلالــد باخلطــط املوضوعــة 

والســيناريوهات املعدة في التمرين والتي 
تشمل كل أنواع الكوارث واحلوادث وكيفية 
التعامل معها، مؤكدا أن احلكومة لن تألو جهدا 
في تأمني كل الدعم إلقامة مثل هذه التمارين 
والتدريبات وتوفيــر كل املعدات واألدوات 
التي تساعد تلك اجلهات على القيام بعملها.

رفع اجلاهزية

من جانبه، أكد رئيس قوة اإلطفاء العام 
الفريــق خالد املكراد أن مترين «شــامل ٨» 
يهدف الى رفع جاهزية جميع جهات الدولة 
احلكوميــة واألهلية ملواجهــة أي أزمات أو 
كوارث طبيعية أو بشرية حتت قيادة مشتركة 
قادرة على التصدي والتفاعل بأحدث الطرق 

واألساليب واإلمكانات.
وأكــد الفريق املكراد أن ما توفره الدولة 
من إمكانات بشــرية مدربــة ومادية كبيرة 
تشــمل اآلليات واملعــدات املتطورة جلميع 
جهات الدولة كفيلــة بالتعامل واحتواء أي 

حادث أو كارثة سواء طبيعية أو بشرية.
وقال الفريق املكراد إن مترين «شامل ٨» 
جاء حتت عنوان «إدارة االزمات حتت قيادة 
تنســيقية مشــتركة»، ويهدف الى التعامل 
املتكامل بني اجلهات املعنية بسرعة التحرك 

للتعامل مع الكوارث واألزمات واحلوادث.
وأشــار إلــى أهميــة تبــادل اخلبــرات 
واملهارات بني اجلهات املعنية العســكرية 
واملدنية والنفطية في التعامل مع الكوارث 
بأنواعها ليكون مرجعا ومنهجا إلجراءات 
هذه اجلهــات أثناء تعاملها مــع الكوارث 

وإدارة مخاطرها.

٣٣ جهة حكومية عسكرية ومدنية ونفطية شاركت بالتمرين في منطقة عريفجان

الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان ومازن الناهض وعمار العجمي وأماني بوقماز والنائب خالد املونس ود. حمد العدواني في مقدمة حضور مترين «شامل ٨»

التعامل اجليد مع احلوادث يقلل من أضرارها (قاسم باشا) الشيخ طالل اخلالد متسلما هدية تذكارية من الفريق خالد املكراد 

استخدام أفضل املعدات في التعامل مع احلرائق جانب من مترين «شامل ٨» الذي شاركت فيه ٣٣ جهة حكومية

رجال اإلطفاء يتعاملون مع حريق إحدى املركبات

اخلالـد: تعـاون مختلف اجلهـات من شـأنه جتنيب وتقليـل األضـرار الناجتة عـن احلوادث
الكوارث ملواجهة  واألدوات  املعدات  كل  لتوفير  الدعم  كل  تأمني  في  جهدًا  تألو  لن  احلكومة 
بشري أو  طبيعي  حادث  أي  الحتواء  كبيرة  ومادية  مدربة  بشرية  إمكانات  توفر  الدولة  املكراد: 
التمرين يهدف إلى التعاون املتكامل بني اجلهات املعنية وسرعة التحرك للتعامل مع األزمات

ملشاهدة الڤيديو


